
  

 

 
Nomor :  753/A.2-II/BR/VIII/2021 20  Agustus  2021 M 
Lamp. : 1 berkas 11 Muharram 1443 H 
H a l : Pedoman Pembimbingan, Ujian, dan Penilaian  
  Skripsi/TA/Tesis/Disertasi Berbasis OBE 
 
 
Kepada : Yth.  1. Kaprodi Program Sarjana/Magister/Doktor di Lingkungan UMS  

2. Mahasiswa Program Sarjana/Magister/Doktor di Lingkungan UMS 
di tempat  

 
 
 

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Semoga Allah SWT memberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga kita dapat 
melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Aamiin YRA.  

Mengacu Permenristek Dikti RI No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, Permendikbud 
RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Surat Keputusan 
Rektor UMS No. 155/II/2017 tentang Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan 
Disertasi UMS, dengan hormat disampaikan sebagai berikut: 
 
1. Pedoman Umum  

a. Syarat kelulusan mahasiswa menempuh studi di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah wajib melakukan dan menyusun 
Tugas Akhir (TA) berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI). 

b. TA/KTI berupa skripsi atau perancangan bagi mahasiswa program sarjana 
(S1), Tesis bagi mahasiswa program magister (S2), dan Disertasi bagi 
mahasiswa program doktor (S3). 

c. Luaran TA/KTI dapat berupa: (a) Artikel Publikasi Ilmiah, (b) IPR (Intelectual 
Property Right), (c) Buku Ajar, (d) Book Chapter, (e) Teknologi Tepat Guna, 
(f) Rekayasa Teknologi/Sosial, atau (g) luaran monumental lainnya. 

d. Pengkategorian luaran TA/KTI sebagaimana dimaksud ditentukan oleh 
kepioneran, kebaruan, lingkup kajian, objek kajian, kecanggihan metode 
penelitian yang digunakan, kedalaman pemaparan, ketajaman analisis, 
dukungan literatur sumber primer, pencetusan teori/kaidah/rumus/ semestaan 
yang dihasilkan pada simpulan, dan kelaziman referensi yang digunakan. 
 

2. Ketentuan Pembimbing 
a. Dosen Pembimbing (DP) adalah dosen tetap di lingkungan UMS atau dosen 

ahli yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan/atau keprofesian serta 
keahliannya sebagai pembimbing.  

b. Minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau 
berpendidikan S-2 dan pernah sebagai penulis utama publikasi di jurnal 
nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional sebagai 
pembimbing Skripsi. 

c. Berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau 
berpendidikan S3 yang pernah sebagai penulis utama publikasi di jurnal 
internasional bereputasi sebagai pembimbing Tesis. 

d. Berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional Guru Besar dan memiliki 
publikasi internasional bereputasi sebagai pembimbing utama/promotor 
Disertasi. 
 
 



3. Mekanisme Bimbingan 
a. Setiap mahasiswa dibimbing oleh sekurang-kurangnya satu dosen 

pembimbing untuk Skripsi, sekurang-kurangnya dua dosen pembimbing untuk 
tesis, dan sekurang-kurangnya tiga dosen pembimbing untuk disertasi. 

b. Proses bimbingan atau konsultasi, pelaksanaan ujian, dan penilaian skripsi 
dilakukan melalui sistem skripsi.ums.ac.id minimal 8 kali pertemuan dan 
maksimal 12 kali pertemuan. Sistem yang digunakan dalam bimbingan tesis 
dan disertasi diatur dalam aturan tersendiri. 
 

4. Fokus dan Target Luaran Bimbingan 
a. Fokus bimbingan TA/KTI diarahkan pada salah satu luaran/OBE: (a) Artikel 

Publikasi Ilmiah, (b) IPR (Intelectual Property Right), (c) Buku Ajar, (d) Book 
Chapter, (e) Teknologi Tepat Guna, (f) Rekayasa Teknologi/Sosial, atau (g) 
luaran monumental lainnya. 

b. Target luaran skripsi berbasis OBE adalah berupa artikel publikasi minimal 
under review jurnal nasional terakreditasi Kemristek Dikti. 

c. Target luaran tesis berbasis OBE adalah berupa artikel publikasi minimal 
accepted atau published pada jurnal jurnal internasional bereputasi terindeks 
Scopus/WoS.  

d. Target luaran Disertasi berbasis OBE adalah berupa artikel publikasi minimal 
accepted atau published pada jurnal jurnal internasional bereputasi terindeks 
Scopus/WoS minimal kuartil 4. 

e. Contoh luaran dan bentuk luaran TA/ KTI OBE secara umum dapat mengacu 
ilustrasi berikut. 

 

No. Luaran Bentuk Luaran 
Contoh 

Dokumen/Bukti OBE 

1.  Artikel Publikasi 

Ilmiah 

Artikel publishable  Laman resmi jurnal 

artikel dipublikasikan 

2.  IPR (Intelectual 
Property Right), 

 Hak Cipta 

 Paten 

 Merek 

 Desain Industri 

 Indikasi Geografis 

 Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu 
 Rahasia Dagang 

Dokumen IPR resmi 
Kemenkumham  

3.  Buku Ajar Dokumen buku ajar lengkap  ISBN 

 KDT 

 Barcode 

4.  Book Chapter Dokumen book chapter lengkap  ISBN 

 KDT 

 Barcode 

5.  Teknologi Tepat 

Guna 

Hasil TTG  Dokumen IPR resmi 

Kemenkumham  
 Pengakuan 

digunakan oleh 

DUDI/ masyarakat 
sasaran 

6.  Rekayasa 

Teknologi/ 
Sosial* 

Mengembangkan domain salah 

satu AUM/Badan/Lembaga/Unit 
resmi lainnya 

https://smpmutucolom

adu.sch.id 
 

7.  Rekayasa 
Teknologi/ 

Sosial* 

Memberdayakan salah satu AUM 
Pendidikan/Badan/Lembaga/Unit 

dalam perspektif pendidikan 

 Kinerja AUM/ 
LPCR/Lembaga/Kelo

mpok masyarakat 

yang diberdayakan  
 Diilustrasikan dalam 

film dokumenter 

https://smpmutucolomadu.sch.id/
https://smpmutucolomadu.sch.id/


 
5. Ketentuan Lain 

a. Rujukan sumber primer relevan dari jurnal nasional dan internasional (luaran 
skripsi minimal 60%), luaran tesis minimal 70%), dan (luaran disertasi minimal 
80%). 

b. Dalam hal mahasiswa tidak selesai karena tindakan yang ditengarai melanggar 
prinsip-prinsip akademik (plagiasi/ falsifikasi/ fabrikasi/ pencurian/ manipulasi 
data/ atau sejenisnya) maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk 
memperbaiki tugas akhir dan dianggap mengulang dari awal. Kasus pelanggaran 
tetap ditindaklanjuti dalam sidang komisi disiplin mahasiswa. 

c. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan Program 
Studi/ Fakultas apabila mahasiswa penempuh tugas akhir mengalami hambatan 
yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan. 

 
Demikian Pedoman Pembimbingan, Ujian, dan Penilaian Skripsi/ TA/ Tesis/ Disertasi 
Berbasis OBE ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas 
perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 

Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

` 

a.n Rektor 
Wakil Rektor I,  
 
 
 
 
Prof. Harun Joko Prayitno  
NIDN 0028046501 

Tembusan:  
1. Yth. Rektor UMS sebagai laporan;  

2. Yth. Wakil Wakil Rektor II, III, IV, V;  

3. Yth. Dekan di Lingkungan UMS;  
4. Yth. Ketua LJM UMS; 

5. Yth. Biro Inovasi Pembelajaran UMS;  
6. Yth. Pembimbing Skripsi/TA/Tesis/Disertasi; 

7. Arsip.  

 

 

 

  
 


